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ustreznih politik ter drugih mehanizmov za
spodbuditev pridobivanja novih znanj in
vešèin. Zlasti bi kazalo okrepiti zavedanje o
nujnosti osvajanja digitalnih vešèin, ki jih
vsi na trgu dela veè kot potrebujemo. Ob
tem je kljuèna tudi ustrezna komunikacija,
ki naj spodbudno nagovarja delodajalca in
delavce ter jasno izpostavi povezavo med
ponujenimi vsebinami izobra�evanja in us-
posabljanja in napovedanimi spremem-
bami delovnih zadol�itev.

Aktivnosti je smiselno oblikovati v sme-
ri izobra�evanja in usposabljanja kot

vrednote, pri èemer je podpora delavskih
predstavnikov pomembna. Razmisliti velja
o okrepitvi pogovorov vsebin izobra�evanja
in usposabljanja v socialnem dialogu, saj
lahko sindikati nudijo podporo, spodbujajo
in pomagajo razumeti, zakaj so doloèena
znanja in kompetence potrebne za ohra-
nitev tako zaposlitve kot zaposljivosti. Ena-
ko pomembno vlogo imajo sveti delavcev,
ki lahko te aktivnosti dodatno podpirajo,
ravno tako spodbujajo delavce k udele�bi
ter na drugi strani skušajo vplivati na de-
lodajalce k aktivnejši dr�i. Kljuèno se mi zdi

sodelovanje v vseh fazah, to je od naèr-
tovanja izobra�evanja in usposabljanja, iz-
vedbe ter evalvacije izvedenega. Stališèe,
da je to zgolj »skrb« delodajalca, se ka�e
kot neustrezna v sodobnem poslovnem
okolju, saj bi se za to morali zavzemati tudi
delavski predstavniki in v okviru svoje vlo-
ge po svoji moèi prispevati k temu. Menim,
da je to tudi njihova širša dru�bena vloga, to
je prispevati k dobrobiti ter splošnem iz-
boljšanju zaposljivosti (in ne zgolj zaposle-
nosti) delavcev.

Mladi in delavska participacija
O mladih in delavski participaciji se v preteklosti ni veliko govorilo niti pisalo. Pravzaprav tudi v stro-
kovni literaturi najdemo zelo malo število èlankov z omenjeno tematiko. Le malo strokovnjakov je
torej posveèalo svojo pozornost vprašanju, v kolikšni meri mladi sodelujejo pri delavskemu so-
upravljanju in kako zelo aktivni so v tem procesu. Natanènih podatkov niti ni mogoèe dobiti niti se
jih ne zbira loèeno za statistiène namene. Je pa mogoèe na podlagi nekaterih drugih dostopnih
podatkov oblikovati vzporednice med mladimi in delavsko participacijo.

Najprej je treba pojasniti pomen besed-
ne zveze mladi in njihova aktivnost. V po-
sebnem dokumentu1 Sveta Evrope je ob-
razlo�eno, da Slovenija sledi splošnemu
Evropskemu modelu, ki med mlade šteje
posameznice in posameznike med 15 in 29
letom. To je tudi dru�bena skupina ljudi, ki
spada v skupino delovno sposobnega pre-
bivalstva, torej tistega prebivalstva, ki lahko
opravlja delo.

So mladi »aktivna« ali
»pasivna« dru�bena skupina?

Pa so mladi aktivni in ali dr�i splošen
vtis, ki se pojavlja v javnosti, da so mladi
pasivna dru�bena skupina?

Prav gotovo mladi niso pasivni, vendar-
le pa moramo upoštevati, da je aktivna
participacija mladih pri procesu delavskega
soupravljanja posredno vezana na aktiv-
nost mladih na drugih podroèjih pred
vstopom na trg dela.

Spodbujanje aktivne participacije mla-
dih pred vstopom na trg dela sta se �e nekaj
let nazaj lotila Evropska komisija in Svet
Evrope, ki skupaj prek razliènih mehaniz-
mov spodbujata njeno aktivnost. Summa

summarum veè razliènih naporov je pri-
vedlo do tega, da se je oblikovalo 11 Ev-
ropskih mladinskih ciljev, ki so bili vklju-
èeni v Resolucijo2 Sveta Evropske unije za

obdobje 2019-2027. Cilji so nastali na pod-
lagi posvetovanj z veè kot 50.000 mladimi
po vsej Evropski uniji. Neposredno partici-
pacijo mladih omenja 9. cilj (»Prostor in

participacija za vse3«). Ta zajema osnovo
aktivne participacije mladih v demokratiè-
nih procesih in v procesih, v katerih so mla-
di neposredno udele�eni. V Resoluciji, ki jo
je sprejel Svet Evrope, je navedeno, da ak-
tivno participacijo mladih spodbuja pred-
vsem ravnote�je razliènih prilo�nosti in
osebnih ciljev, ki jih imajo mladi na poti do
izpopolnitve svoje kariere. Dodatno je na-
vedeno, da mladi na zaèetku svoje kariere
te�je izrazijo svoja prièakovanja do slu-
�benih aktivnosti in jih le redko jasno iz-
postavijo avtoritetam, ki imajo pogosto veè
znanja kot mlajši posamezniki. Mlade pred-
vsem skrbi, da njihovi cilji, ki si jih zastavijo
bodisi niso uresnièljivi, ker so preambi-
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1https://pjp-eu.coe.int/documents/42128013/47261653/Analytical+paper+Youth+Age+Bojana+
Perovic+4.4.16.pdf/eb59c5e2-45d8-4e70-b672-f8de0a5ca08c
2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=OJ:C:2018:456:FULL
3 https://europa.eu/youth/strategy/european-youth-goals_en
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ciozni, bodisi jih je strah, da bi se cilji ures-
nièili, kar pomeni postavljanje vedno znova
višjih ciljev. Poroèilo sicer navaja, da ima
spodbujanje aktivne participacije multipli-
kativne uèinke tudi na drugih podroèjih,
kot so: izobra�evanje, socialna vkljuèenost
mladih in sodelovanje v demokratiènih pro-
cesih. Svet Evrope dr�avam èlanicam pri-
poroèa, da se mlade spodbuja pri uresni-
èevanju njihove participacije na naèin, da
se jih opogumlja naj bodo aktivna dru�bena
skupina, ki kritièno vrednoti prejete infor-
macije in racionalno izbira osebne ter kari-
erne koristi.

V Sloveniji aktivno participacijo mladih
prek razliènih programov spodbuja Mladin-
ski svet Slovenije. Gre za krovno mladin-
sko organizacijo, ki zdru�uje 13 razliènih
mladinskih organizacij, ki delujejo na pod-
roèju mladih. Mladinski svet Slovenije so-
deluje v Evropskem mladinskem forumu, ki
je pomagal sooblikovati v Svetu Evrope
sprejeto, prej omenjeno resolucijo. Poleg
Mladinskega sveta Slovenije obstajajo tudi
lokalni Mladinski sveti, ki spodbujajo mla-
de, da so aktivni v svoji lokalni skupnosti
in tako bistveno prispevajo k dru�benemu
razvoju in blaginji. V Sloveniji na podlagi
Zakona o javnem interesu na podroèju mla-
dinskega sektorja obstaja še Svet Vlade
Republike Slovenije za mladino, ki je se-
stavljen iz razliènih predstavnikov mero-
dajnih mladinskih organizacij in predstav-
nikov ministrstev. Omenjeno telo deluje kot
posvetovalno telo Vlade Republike Slove-
nije na podroèju tematik, ki se tako ali dru-
gaèe tièejo mladih. Po eno mesto je na-
menjeno tudi mladim v sindikatih, ki zasto-
pajo mlade v procesih na delovnih mestih,
ko se le-ti znajdejo v te�avah. Mesto edi-
nega predstavnika sindikata je letos znova
pripadlo Sindikatu Mladi plus, ki zastopa
študente, dijake, mlade brezposelne in pre-
karne delavce in delavke.

Kaj ka�e statistika?

Letos avgusta, na Mednarodni dan
mladih, je Statistièni urad Slovenije objavil
najnovejše podatke o tem, kolikšen dele�
mladih se izobra�uje in kolikšen dele� mla-
dih je �e vstopil na trg dela. Iz poroèila4 je
razvidno, da se je dele� mladih od leta 1991
zmanjšal iz prvotnih 22,5 % na 14,7 %. V

številkah to pomeni, da danes v Sloveniji
�ivi 119.200 manj mladih kot pred tridese-
timi leti. Od uveljavitve bolonjskega študij-
skega sistema (2009/2010), ki predvideva
èim hitrejši vstop mladih na trg delovne sile
in poenotenje evropskega izobra�evalnega
sistema, se je struktura in dol�ina izobra-
�evanja spremenila. V zadnjih letih se je
vkljuèenost mladih v izobra�evanje zvi-
šala. V letu 2019/2020 je bila dobra polo-
vica mladih vkljuèenih v formalno izobra�e-
vanje. Statistièni urad navaja, da je v letu
2020 višješolsko izobrazbo pridobilo 40 %
mladih iz starostne skupine 26 – 29 let, kar
predstavlja 26 odstotnih toèk veè v primer-
javi z letom 1991. Med mladimi starimi od
15 do 24 let je stopnja brezposelnosti
znašala 13,8 %, med mladimi od 25 do 29
let pa 8,5 %. Stopnja registrirane brezpo-
selnosti med splošno populacijo je bila 7,7
%. Med mladimi se torej pojavlja višja brez-
poselnost v primerjavi s splošno popula-
cijo. Med rezultati nedavne raziskave5, ki jo
je izvedel Sindikat Mladi plus, je navedeno,
da si skoraj 75 % mladih �eli pogodbe o
zaposlitvi za nedoloèen èas. 60 %
anketirancev pa je navedlo, da imajo mladi
ote�en prehod na trg delovne sile. V loèe-
nem poroèilu Statistiènega urada Slovenije,
ki so ga objavili marca 2021, je navedeno,
da je v tistem èasu bilo zaposlenih oziroma
samozaposlenih 122.163 mladih med 15 in
29 letom. Tudi podatki torej potrjujejo, da
so mladi med 15 in 29 letom delovno
sposobna skupina prebivalstva, ki se
vkljuèuje na trg dela.

Pravna podlaga
za vkljuèevanje mladih
v soupravljanje

Ali obstaja pravna podlaga, da lahko
mladi ob nastopu prve zaposlitve aktivno
sodelujejo v procesu delavskega souprav-
ljanja?

Zakon o sodelovanju delavcev pri
upravljanju6 (v nadaljevanju ZSDU) do-
loèa osnovne naèine in pogoje o tem, kako
lahko delavci sodelujejo pri upravljanju go-
spodarskih dru�b. V ZSDU so omenjena
tako aktivna kot pasivna volilna pravica. V
prvem odstavku 12. èlena je omenjeno, da
imajo volilno pravico voliti predstavnike v
svet delavcev vsi delavci in delavke, ki so

zaposleni v dru�bi nepretrgoma 6 mesecev.
Izjema velja le za delavce, ki so zaposleni
po 72. èlenu ZDR in prokuriste. Aktivne vo-
lilne pravice nimajo tudi dru�inski èlani vo-
dilnega osebja. Do pasivne volilne pravice
pa so upravièeni vsi tisti, ki so zaposleni v
dru�bi najmanj 12 nepretrganih mesecev.
Pomembno vlogo pri aktivni participaciji
mladih v procesu delavskega upravljanja
ima tudi 28. èlen omenjenega zakona. V
slednjem je omenjeno, da lahko svet delav-
cev s poslovnikom doloèi, da se kandidati
za èlane sveta delavcev predlagajo in volijo
loèeno za posamezne posebne skupine
delavcev. To velja predvsem za �enske,
invalide in mlade. Zakonodaja torej ne
prepoveduje sodelovanja mladih v procesu
delavskega soupravljanja, temveè ravno
nasprotno.

Priporoèila za aktivnejše
vkljuèevanje mladih

Kakšna so torej priporoèila za aktivno
vkljuèevanje mladih v proces delavskega
soupravljanja?

Ugotovili smo, da mladi niso pasivna
dru�bena skupina, ki si ne �eli sodelovati v
procesih odloèanja. Prav tako je iz podat-
kov, ki smo jih analizirali, razvidno, da se
nekateri mladi vkljuèujejo na trg delovne
sile �e pri 15 letih (po podatkih SURS-a ca.
2.630 – v letu 2020) in predstavljajo ne-
zanemarljiv dele� delovno aktivnega prebi-
valstva. Tudi podroèna zakonodaja mladim
omogoèa sodelovanje pri delavskem so-
upravljanju. Osnovni pogoji za vkljuèevanje
mlajših posameznikov v omenjen proces
torej obstajajo, seveda pa je pomembno,
da se jim to prilo�nost tudi ponudi. To je
nenazadnje tudi pomembno priporoèilo
Sveta Evrope.

Mladi bodo sicer te�je izrazili svojo �eljo
po aktivnemu sodelovanju v procesu de-
lavskega soupravljanja, bodo pa la�je spre-
jeli odloèitev o sodelovanju, èe jim bo so-
delovanje v takšnem procesu ponujeno
(ali celo spodbujano s strani deloda-
jalca). Pomembno vlogo pri odloèitvi mla-
dih za aktivacijo v procesu delavskega so-
upravlja je potrebno pripisati tudi jasnim in
toènim informacijam, ki jim jih je treba po-
nuditi. Mladi na zaèetku svoje kariere nam-
reè ne bodo znali jasno oceniti stanja v
podjetju in ali bi delavska participacija pri-
pomogla k njihovi splošni koristi in koristi
ostalih delavk in delavcev. Zato je nujno, da
jim je na voljo dovolj informacij, na podlagi
katerih bodo znali kritièno in toèno premis-
liti in oceniti situacijo v podjetju.

4 www.mladiplus.si/2020/04/30/kaksen-je-polozaj-mladih/
5chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww
.ess.gov.si%2F_files%2F14103%2FAnaliza_Mladi_in_trg_dela_2021.pdf&clen=1260791
6 Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Uradni list RS, št. 42/07 – uradno preèišèeno besedilo
in 45/08 – ZArbit)
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Dodatno je treba izpostaviti, da se mladi
pogosto poistovetijo z aktivnostjo oziro-
ma dodatnimi nalogami, ki lahko v konèni
fazi pripeljejo k izboljšanju delovnih pogojev
v podjetju, pogosto pa se to producira v

dodatno delovno vnemo in zagnanost. Èe
�elimo, da so mladi aktivni in èe �elimo, da
v svetu delavcev predstavljajo doloèeno
skupino (mladih) delavcev in delavk – ki
gotovo imajo drugaène potrebe in interese

od ostalih skupin – je nujno treba anga�irati
tudi ostale skupine delavcev. Le-ti lahko
mlade najbolj uèinkovito opolnomoèijo in
jih opremijo z znanji, ki so potrebna za so-
delovanje v procesu delavske participacije.

Z majhnimi koraki
do zastavljenih ciljev

Na splošno bi lahko ocenili, da se je stanje na podroèju uresnièevanja delavskega soupravljanja v
Pošti Slovenije v teh dveh letih, kolikor traja zadnji mandat sveta delavcev, bistveno izboljšalo. Kljub
razglasitvi epidemije, dva meseca po nastopu mandata, in sprejetih ukrepih zaradi koronavirusa, ki
še vedno trajajo, smo dosegli doloèene spremembe na boljše, na katere smo lahko ponosni.

Kratko o svetu delavcev

V Pošti Slovenije d.o.o. (v nadaljevanju:
PS) je trenutno zaposlenih 5.885 delavcev,
skladno s številom zaposlenih Svet delav-
cev Pošte Slovenije d.o.o. (v nadaljevanju:
SD PS) tako šteje 21 èlanov. PS je raz-
deljena na pet poslovnih enot (v nadaljeva-
nju PE) in strokovne slu�be (v nadaljevanju:
SSL). Èlani SD volijo v vseh PE in SSL so-
razmerno glede na število zaposlenih, in
sicer v PE Ljubljana 6 èlanov, PE Maribor 4
èlane, PE Celje 3 èlane, PE Poštno logis-
tièni center 4 èlane in SSL 2 èlana. Volitve v
PE Ljubljana, Maribor, Celje in Koper se
izvajajo po pošti. Zadnje volitve za èlanstvo
v SD so bile izvedene 10. 12. 2019. Na dan
volitev je bilo po volilnem imeniku 5.642
zaposlenih z volilno pravico. Volitev se je
udele�ilo 4.037 delavcev, kar pomeni, da je
bila volilna udele�ba 71,55 %. Struktura
izobrazbe èlanov je zelo razgibana, in sicer
od poklicne šole do magisterija, glede
spola pa prevladujejo moški, in sicer 14
moških in 7 �ensk.

V SD delavcev je bilo izvoljenih 8 èla-
nov, ki so funkcijo opravljali �e v predhodni
sestavi SD, ostali èlani svojo funkcijo op-

ravljajo prviè. Novoizvoljeni SD je mandat
nastopil 13.1. 2020. Na ustanovni seji smo
izvolili predsednika, podpredsednika in dva
predstavnika v nadzorni svet.

Na isti seji so bili izoblikovani tudi na-
slednji odbori sveta delavcev:

• odbor za varnost in zdravje pri delu

• odbor za pravno varnost

• odbor za invalide in starejše delavce

• odbor za prepreèevanje mobinga

V okviru PS, kot hèerinsko podjetje de-
luje tudi Invalidsko podjetje Pošte Slovenije,
d.o.o. (v nadaljevanju: IPPS), v katerem je
zaposleno veè kot 500 delavcev in imajo
tudi svoj 11-èlanski SD. Ker veèina delav-
cev IPPS-ja opravlja dela za PS, smo se s
SD IPPS dogovorili, da bodo v zgoraj na-
vedenih odborih tudi njihovi predstavniki.
Tako smo v bistvu ustanovili skupne od-
bore.

Pogoji za delovanje
sveta delavcev

Novoizvoljeni èlani SD smo bili odlo-
èeni, da bomo ustaljene tirnice dela SD, ki
se leta niso spreminjale, poskušali postaviti

na drugaèen nivo. Takoj smo pristopili k
prenovi poslovnika o delu SD in parti-
cipacijskega dogovora. S pomoèjo Zdru-
�enja svetov delavcev Slovenije (ZSDS)
smo oblikovali nov poslovnik o delu SD in
pripravili osnutek participacijskega dogo-
vora, ter prosili delodajalca, da pristopimo k
pogajanju. Poslovnik o delu SD smo spre-
jeli �e na naslednji seji, vendar ga deloda-
jalec ni �elel objaviti, ker ga nismo predhod-
no uskladili. Èeprav usklajajevanje poslov-
nika z delodajalcem ni potrebno, smo vse-
eno pristali na kompromis, kajti drugaèe
poslovodstvo ne bi privolilo v poganja o
spremembi participacijskega dogovora, kar
pa je bilo za nas kljuènega pomena.

Takoj po našem dogovoru o prièetku
usklajevanja poslovnika in participacijske-
ga dogovora, je bila razglašena epidemija
zaradi virusa COVID-19 in tako je zastalo
tudi naše pogajanje ter �e zaèrtano delo SD.
Sestanki in seje se niso izvajali do meseca
maja. Takoj, ko je bilo mogoèe pa smo z
delom nadaljevali in 21. 7. 2020 smo pod-
pisali nov participacijski dogovor. Glede
ureditve materialnih in drugih pogojev za
delo sveta delavcev se je pviè v zgodovini
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